CAMPANYA ELECCIONS 2021
Promoció del vot independentista
Què és?
L’objectiu de la campanya es promoure la participació a les eleccions del 14F, tal com es
recull en el document “Posició de l’Assemblea davant les eleccions del 14F”
A) Accions durant la precampanya i campanya electoral.
6. Incentivarem la participació activa i massiva de l’electorat
independentista a exercir la seva decisió de vot, amb màxim
coneixement de causa d’entre totes les propostes contrastades, per
assolir el nombre més gran possible de vots a favor de la
independència a les eleccions.

Motivació de la campanya
Aquestes eleccions son un nou moment molt important per avançar cap a la independència
i per tant és necessari obtenir uns resultats bons.
Es constata que en la situació actual hi ha un cert desànim per part d’algunes persones
independentistes degut a la gestió que les institucions han fet del mandat de l’1 d’Octubre i
del de les eleccions del 21D, com també de la maca d’unitat actual entre els partits.
Per això l’objectiu de la campanya és doble: animar a participar a les eleccions i votar partits
independentistes.

Accions
Degut a la situació actual de pandèmia les possibles accions queden limitades. Les
previstes, són:
 Pancartes: penjades a balcons de carrers transitats i visibles.
 Cartells: Amb el mateix lema principal que les pancartes i un segon lema a sota. Es
col·locaran en els panells de propaganda general de l’Ajuntament. S’ha localitzat la
ubicació de tots els que hi ha a la ciutat per facilitar l’encartellada. Periòdicament
cada dos o tres dies es comprovarà si cal reposar-los. També s’estudia la possibilita
de penjar-los en faroles la qual cosa els faria mes visibles.
 Parades i fulletons: Els dissabtes en dos llocs diferents. Es distribuiran els
fulletons que s’han dissenyat específicament. Les parades serviran per a les
diverses campanyes que tenim en marxa.
 Debats: Es promourà un debat entre els partits independentistes que tenen
representació al Parlament. Si és possible es farà presencialment i si no
virtualment.
 Pintades o murals: S’està valorant la possibilitat de fer algun mural en alguna paret
ben visibles de Girona.
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